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26. dubna 2011

Rok se s rokem sešel a nastal čas, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku. A abychom
přivítali posly jara do čisté přírody, proběhl 16. 4. 2011 jarní úklid obce. Tato akce začíná mít
svou tradici a své věrné příznivce. I když každoroční jarní úklid obce probíhá několik let, tak
odpadků neubývá, spíše naopak. Jako každý rok bylo sebráno přes 50 pytlů komunálního
odpadu, lednice, sedací souprava, pneu apod. Někteří lidé si pletou přírodu se skládkou. To, že
pohodí prázdnou PET láhev do příkopu, je dnes běžný jev, ale když naloží na osobní automobil
lednici, televizi, pneu a místo do sběrného dvora tento nebezpečný odpad putuje do okrajových
částí obce je více než zarážející. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za to, že jim není
čistota naší obce lhostejná. Poděkování patří rodičům, kteří přivedli své děti a zapojili se do
sbírání odpadků, dále paní učitelce Jitce Lampové za podporu a osvětu dětí o důležitosti této
akce a v neposlední řadě patří poděkovaní dětem: Terezce Seidlové, Amálce, Vláďovi, Kubovi,
Viktorce, Rozárce Reichlovým, Kubovi Cellerovi, Ondrovi Lukešovi, Markétě Violové, Fandovi a
Adélce Lukešovým, Evičce Novákové, Šárce Hlouškové, Terezce Zounkové, Helence Ryšavé,
Elišce Pikorové, Báře Bísové, Martinu a Katce Plecháčovým.
za KŽP Václav Špiroch

Tentokrát píšu pod vlivem zážitků ze „Dne země“ tj. 16.4, kdy se i v Benešově sešli ochotní lidé
k celkovému úklidu obce. Říkali jsme si, že to snad půjde, ale opět naše překvapení neznalo
mezí. Co všechno a hlavně kam jsou lidé schopni nepotřebné věci vyhodit. Celé to vystihuje
citát jednoho z účastníků: „Každý rok si říkám, že to nebude tak hrozné, když jsme to vloni
uklidili. Bohužel.“ Když pominu množství drobného odpadu sebraného do pytlů, tak mě hlavně
rozčilily věci jako lepenky, televize hozená ze stráně od silnice, umakartové desky a podobný
doslova bordel. Nechápu, proč to někdo dělá, když má každý popelnici, obec zajišťuje sběr
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nebezpečného odpadu, hasiči odvážejí železný šrot a je možnost zajištění kontejneru na
požádání. Několik jedinců škodí všem okolo. Je pravda, že jsme se někdy rozmýšleli, jestli ten
nepořádek uklidit, anebo jestli to má dotyčný občan jen tak okolo domku. Pak několik takto
„ozdobených“ domů hyzdí celou vesnici. Jde ale také o to, že to jsou věci jako lepenky, různé
chemikálie, eternit a další nebezpečné látky, které se časem uvolňují a dostávají se tím do
půdy. Z té je už nikdo nedostane. Všichni mají také možnost využít Sběrný dvůr v Semilech –
v areálu Technických služeb, který slouží jako místo zpětného odběru baterií a elektrozařízení.
Občané zde mohou bezplatně odevzdat nebezpečné a velkoobjemové odpady (nevejdou se do
popelnic), gelové akumulátory s obsahem olova, pneumatiky (bez disků a jen od osobních aut)
a textil. Za úplatu je zde možné odevzdat čistý eternit a stavební suť. Běžná provozní doba je
pondělí a středa 8.30 – 16.30 hod. a sobota 8.00 – 12.00hod. Myslím, že s takovýmto zázemím
není potřeba mít v okolí nepořádek. Je na každém z nás, jak se k tomu postaví.
-ef-

Benešovský MTB duatlon hostí běžce a cyklisty v neděli 8. května 2011. Start ve sportovním
areálu je připraven na 10 hodin. Závod je otevřen pro všechny kategorie od žactva po veterány.
Na závodníky čekají tratě mj. na svahu vrchu Benešov (564 m n. m.) o objemech 5 km (běh) –
15 km (MTB) – 3 km (běh) pro muže a veterány, resp. 3 – 8 – 3 km pro ženy, dorost, žactvo
příchozí.
Duatlon, spočívající v kombinaci dvou odlišných sportovních disciplín, běhu a cyklistiky, je
v Benešově pořádán od roku 1991. V následujících letech se v rámci Pojizerského poháru
pořádaly dokonce dva závody ročně. Od roku 2004 je pořádán v terénní podobě. Od roku 2005
součástí Poháru Libereckého kraje. V roce 2009 byl závod vyhlášen jako Mistrovství
Libereckého kraje. V roce 2011 se benešovský závod koná již podevětadvacáté.
Benešovský závod se může chlubit výbornou sportovní historií. Mezi vítězi figurují například
Štěpán Chroustovský (medailista z ME), František Žilák (vítěz českého poháru Xterra), Pavel
Jindra (Mistr ČR a reprezentant
v zimním triatlonu), Petr Vejvoda a Jan
Kubíček (oba reprezentanti na MS
v terénním triatlonu na Havaji), který
obhajuje loňské vítězství.
Přes svoji sportovní úroveň zůstává
závod také akcí pro širší sportující
veřejnost. Pro začátečníky z řad mužů
a veteránů, kteří si chtějí atmosféru
závodu a kombinaci běhu a cyklistiky
vyzkoušet,
je
dokonce
vypsána
kategorie příchozích na zkrácených
tratích a bez nároku na ceny. Ve
výsledcích
se
neztrácejí
ani
reprezentanti domácích barev či
z blízkého okolí, kteří tak pomáhají dobré reprezentaci obce a šíření jejího jména za hranicemi
regionu.
Hlavním partnerem závodu je vedle pořadatelské Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil a
Obce Benešov u Semil především společnost Aminostar, výrobce potravinových doplňků a
sportovní výživy. Podrobné informace o závodě, včetně výsledků a fotografií, jsou zveřejněny
na adrese www.benesovusemil.cz.
Jiří P. Lukeš, TJ Benešov u Semil
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Připravujeme
29. duben 2011 (pátek): Sovy a draví ptáci (od 10, 15 hod. ve škole).
30. duben 2011 (sobota): vystoupení dětí na čarodějnicích (tanec, zpěv – I. Kulichová, J.
Vávra). Začátek programu v 18,30 hod.
3. květen 2011 (úterý): Besídka dětí MŠ a ZŠ ke Dni matek v učebně 1. a 3. ročníku
(začátek v 15 hodin).
1. červen 2011 (středa): Sněhurka, Zlatý kolovrat - představení pro děti semilských i
okolních škol a klienty Domova Tereza (aula Gymnázia Ivana Olbrachta od 10 hod.). Zájemci
z řad rodičů a prarodičů se mohou přijít na představení podívat.

Proběhlo
Slavnost slabikáře se uskutečnila v rámci třídních schůzek v úterý 26. dubna od
14,30 – 15 hod. za přítomnosti rodičů a prarodičů žáků 1. ročníku, ale i svých starších
kamarádů ze školní družiny. Děti nejen četly, ale také psaly, počítaly, zpívaly, hrály na flétnu a
poznávaly, kolik je hodin. V závěru slavnosti byli prvňáci – A. Mifková, J. J. Celler a Vl. Reichl pasováni na čtenáře a šli si do školní knihovny vypůjčit svou první knížku.
Plavání v Jilemnici (10 lekcí) navštěvují žáci 3. a 4. ročníku i děti MŠ od 28. března pravidelně
každé pondělí. Letos jsme dostali méně výhodný termín, odjíždíme od školy autobusem se ZŠ a
MŠ Chuchelna už v 7,45 hod.

Nové knihy
Do školní knihovny byly v levných knihách zakoupeny tyto knihy: Enšpígl a jeho šibalství, Řecké
báje, Zmužilí objevitelé a další knížky.

Práce na škole
O velikonočních prázdninách provedl pan Jiří Trejbal údržbu akumulačních kamen ve škole a
školce, chystáme se na rekonstrukci oplocení zahrady MŠ.

Na návštěvě v loukovské škole
Ve středu 20. dubna jsem na pozvání navštívil Oslavu Velikonoc v Krakonošově základní škole
Loukov. Bylo to příjemné hned z několika důvodů. Pracují zde 4 kolegyně, které jsem učil, další
znám a rád je vidím. Zajímala mě i proměna školy. Více než hodinový pořad v sále OÚ, složený
ze zpěvu, tance, recitace, ale hlavně z krátkých scének zahraných na texty našich básníků a
spisovatelů, mě v mnohém inspiroval. Účinkovaly děti ZŠ i MŠ. Výkony některých herců byly
pozoruhodné a pobavily. Nechyběl ani prodej vkusných výrobků. V tvořivých dílnách jste si
mohli zkusit pletení pomlázek a barvení vajíček, došlo také na sportovní aktivity, připraveno
bylo občerstvení. Samotná škola je pěkně vyzdobená a dobře vybavená, hned vedle ní mají
moderní hřiště. Znovu jsem si uvědomil důležitost školy pro život obce. Přišlo hodně lidí. –jv-

Vážení spoluobčané,
máme tady opět jaro s prvními slunečními paprsky, a tak naši členové uspořádali v sobotu
9. dubna brigádu v areálu v Podolí. Proběhl velký úklid a přípravy na letošní sezónu, která u nás
začíná jak jinak než Pálením čarodějnic. Jako další úklid, tentokrát obce, se naplánoval sběr
železného šrotu na sobotu 23. dubna 2011.
V době uzávěrky těchto Benešovských novin se v areálu v Podolí uskuteční TRADIČNÍ PÁLENÍ
ČARODĚJNIC s bohatým kulturním programem, ohňostrojem a samozřejmě výbornými
sejkorami. Proběhnou jako vždy 30. dubna od 18.30 hodin. Na přípravě a nacvičování
humorného programu se již řady dní podílí mnoho členů SDH Benešov u Semil. O průběhu této
velké Podolské akce Vás budu informovat v dalším čísle.
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Se začátkem jara opět začala soutěžní družstva mužů i žen s nácvikem útoků. Svoji letošní
první soutěž odstartovali v sobotu 16. 4. 2011 v Širokém Dole, kde se sešlo bezmála 150
soutěžních družstev. I když to byla jejich první soutěž, na které bylo mnoho dobrých soupeřů,
umístili se jak muži, tak ženy na krásných místech s velmi dobrými časy. Ženy obsadily 8. místo
s časem 19:37. Muži měli čas 15:55 a nakonec spočinuli na 27. místě. I nadále jim v dalších
soutěžích přejeme hodně úspěchů a hlavně mnoho síly a zdraví!
Také naši nejmladší členové nezahálí a pravidelně každý pátek se schází a trénují pod vedením
Zdenka a Míši Menšíkovými. Na přelomu dubna a května totiž na ně čekají hned 3 soutěže, na
které se jistě pilně připravili. Věříme, že se jim vše podaří a v nových dresech a helmách se jim
bude dařit!
V měsíci červnu budeme mít opět napilno. Navštívíme se svým sejkorákem nejen jarmark
v Železném Brodě a pouť v Semilech, jako každoročně, ale budeme se podílet i na oslavách
naší obce.
Ta se uskuteční v sobotu 18. června 2011 v naší malebné vesničce na náměstíčku. Na hladkém
průběhu této akce společně s občerstvením /možná budou i vaše oblíbené sejkory☺/ se bude
podílet mnoho členů SDH Benešov u Semil. A cože to bude za velkou slávu? OSLAVA 600 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O BENEŠOVĚ U SEMIL. Jen doufáme, že námi objednané
hezké počasí dorazí. Přeji Vám za SDH krásné a slunečné dny.
Pavel Bachtík

Pomalu se blíží 18. červen, datum oslav 600 let od první písemné zmínky o Benešově u Semil.
Bude to oslava se vším všudy.
Začínáme kolem 9. hodiny v Podmošně, odkud vyrazí družina zakladatele obce Beneše
z Vartenberku. Její cesta povede na náves před školou, kde se budou konat oslavy. Zde Beneš
z Varteberka spolu s panem starostou zahájí oslavy. Dopoledne se ponese v duchu hudby,
divadla, tance a výstav. Hlavní program začne odpoledne od 14 hodin dechovkou, následuje
country, muzikálové představení a vrcholem programu bude cimbálovka. O občerstvení se
postarají naše spolky. Na památku na tuto výjimečnou událost si budete moci zakoupit knihu
Šest století v nás od paní Lenky Holubičkové nebo pamětní minci raženou k této příležitosti.
V případě nepřízně počasí je připraven velký stan a kryté podium. Po celou sobotu se
benešovská náves pro dopravu uzavře.
Určitě si udělejte čas a přijďte. Sobota 18. června 2011 bude to stát za to!
-vp-

tentokrát
majitelem hostince Podmošnou Michalem Špirochem.

s cestovatelem

a

Loňský rok jsi strávil mimo naši republiku, dokonce i mimo náš kontinent. Zlákala Tě
Kanada. Proč sis vybral zrovna ji?
Už je to pár let, co mě bratr vzal na diashow cestovatele Leoše Šimánka. Jeho vyprávění o
cestách mě zaujalo a po přečtení Šimánkovy knihy Kanada cesta severu bylo, myslím,
rozhodnuto. Chtěl jsem alespoň trošku ochutnat té divočiny, kterou popisoval.
V čem se nejvíce liší život Čechů (Evropanů) a Kanaďanů?
Kanada je obrovská země. Každá provincie má jiné tempo a styl života. Jiné kultury a zvyky.
Proto jsem opatrný na odpověď, v čem se nejvíce liší. Možná bych zmínil rovnoprávnost žen a
mužů a také ochotu svůj volný čas věnovat velkému počtu dobročinných akcí, zapojit se do
různých funkcí jako dobrovolníci. Jistě, někdo může namítnout, že je to tu stejné, ale ne,
opravdu není.
Jak jsi vycházel s lidmi? Scházeli jste se s Čechy, popřípadě jinými národnostmi?
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10 měsíců jsem žil ve Vancouveru, nevzpomínám na žádnou negativní zkušenost, drtivá
většina obyvatel jsou Asiaté, Mexičané, Argentinci, Indové… Ti všichni byli cizinci, stejně, jako
jsem byl já. Proto jsem se nikdy nesetkal ani s náznakem signálu, že jsem odjinud. A
starousedlíci s přistěhovalci vycházejí v poklidu. No, ale vyloženě sám jsem nebyl, potkal jsem
tam 3 krajany.
Jak jsi prožíval vancouverské olympijské hry?
Samozřejmě olympijské hry jsou velkou sportovní událostí pro každého. O to víc pro mne, když
jsem mohl být přímo v centru dění. Vancouver žil touto událostí 24 hodin denně a já se snažil
pobrat co nejvíce. Měl jsem možnost pozdravit několik našich reprezentantů a popřát k dobrým
výsledkům, také jsem byl denně svědkem, jak je náročné zorganizovat takovou obří akci jako je
olympiáda.
Stala se Ti nějaká příhoda, ať už veselá či nevšední, na kterou nikdy nezapomeneš?
Tak na tuto otázku mám jednoduchou odpověď. Celé mé roční dobrodružství, které začalo a
skončilo na ruzyňském letišti, je moje velká příhoda, na kterou jen tak nezapomenu.
Je něco, po čem se Ti stýská, a naopak něco, po čem se Ti stýskat nebude?
Jistě, stýská. Vancouver, pláže, oceán, parky, Yukon, Rocky Mountains, mohl bych pokračovat
dál. To, po čem se mi stýskat nebude, a nebylo toho málo, na to už jsem zapomněl…
Jak bys porovnal české a kanadské stravování? Jakou mají specialitu?
Tak rozdíl opravdu veliký. Ve městech jsou zvyklí využívat všudypřítomný fastfood. Díky
přistěhovalcům můžete například zajít do italské, ukrajinské, arménské, asijské, íránské a
v Kanadě hodně oblíbené indické restaurace. Když chcete však ochutnat místní specialitu,
musíte vyjet hluboko na sever, kde jsou potomci původních obyvatel.
Bereš pobyt v Kanadě jako přínos do svého života? Doporučoval bys podobnou cestu
ostatním?
Rozhodně. Ničeho nelituji. Když jste sami na druhé straně zeměkoule, hodně věcí přehodnotíte
a vaše staré hodnoty se rázem mění. A jestli bych doporučil? Každopádně, hlavně všem
mladým, kteří umějí řeč a cítí se tu svázaní. Každý, kdo je v cizí zemi, po čase zamáčkne slzu a
teprve tam si uvědomí, jak je krásná ta naše česká země.
Po roce v zahraničí byl návrat jistě obtížný. Co Tě tu nejvíc překvapilo?
Ne, návrat opravdu obtížný nebyl. Skok do reality a každodenních povinností byl opravdu
rychlý. A co mě překvapilo? To bylo nejspíše to, že se vůbec nic nezměnilo. Tak, jak jsem své
okolí a blízké opustil, tak stejně mě i přivítali.
Děkuji za rozhovor.
-šs-

V neděli 17. dubna proběhl na hřišti první ročník Dětského sportovního odpoledne, který
připravila Tělovýchovná jednota.
Nápad na podobnou akci se zrodil zhruba před rokem. Říkali jsme si, že jako tělovýchovné
sdružení bychom mohli uspořádat nějakou sportovní akci pro děti, hlavně ty místní. Mohlo by se
jednat o pravidelný doplněk „cestujícího“ dětského dne. Původní termín byl plánován na
začátek školního roku, aby se děti mohly předvést po prázdninách, ale nakonec bylo vše
odloženo na jarní měsíce. Zda se bude jednat o stabilní termín, budeme muset ještě
prodiskutovat.
Cílem akce bylo připravit pro děti několik sportovních disciplín po vzoru atletického víceboje.
Děti si jednak zasportují a zasoutěží, jednak si vyzkouší něco nového, co třeba znají z televize.
Nakonec víceboj zahrnoval sprint na 50 metrů, skok do dálky, hod míčkem či granátem, trojskok
(snožmo), hod medicimbalem (obouruč) a závěrečný běh (dle věku 200, 500, resp. 1000
metrů). Každý malý atlet si disciplínu nejdříve vyzkoušel, aby pak ve třech pokusech předvedl
co nejlepšího výkonu. Všechny výkony byly bodově ohodnoceny a sečteny do konečného
výsledku, jako v desetiboji. Třeba nám tu běhal budoucí Změlík, Dvořák či Šebrle ☺.
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Sportovní areál celému sportovnímu klání vytvořil ideální kulisu, počasí přálo a také účast téměř
čtyřicítky dětí nás potěšila. Už na podzim se nám podařilo sehnat finanční podporu
z Grantového fondu Libereckého kraje na zajištění sportovních akcí pro děti (společně
s dětskými závody v rámci Benešovské osmičky). Mohli jsme bez problémů nakoupit
občerstvení, ceny či sportovní náčiní.
Není nutné zde zveřejňovat celé výsledky. Zvítězili všichni zúčastnění, rozdělení do kategorií
dle věku či školní třídy. Nejvíce bodů získali Anička Celerová (předškolní mladší), Klárka
Bubeníková (předškolní starší), Jindra Procházka (chlapci 1.-2. třída), Amálka Reichlová (dívky
1.-2. třída), Filip Livar (chlapci 3.-4. třída), Saša Reichlová (dívky 5.-6. třída), Odra Lukeš
(chlapci 5.-6. třída), Káťa Plecháčová (dívky 7.-9. třída) a Michal Bařinka (chlapci 7.-9. třída).
Bylo zajímavé a milé sledovat sportovní snažení, zápolení dětí s kamarády i se sebou samými
bylo příjemné.
Vaříme, že i všichni přítomní – děti, rodiče, diváci, pořadatelé – si z této akce odnesli podobně
příjemný pocit a už se těší na příští ročník. Nezbývá tedy, než všem poděkovat za účast, pomoc
i předvedené výkony. Na shledanou při dalším sportovním zápolení v Benešově!
-jpl-

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ
Vilma Kobrová
Gizela Suchardová
Květoslava Nosková
Jaroslav Pilař
Marie Beránková
Věra Hubařová

1. 5.
13. 5.
4. 6.
10. 6.
15. 6.
15. 6.
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Vajíčková pomazánka
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
5 vajec, balíček taveného sýra, cca 2-3 lžíce másla, 2 lžíce majonézy, cibule, salám
POSTUP PŘÍPRAVY
Vajíčka uvaříme na tvrdo. Máslo smícháme se sýrem, přidáme majonézu a ostatní suroviny.
Přidáme pokrájená vajíčka a vše opatrně smícháme. Tato velikonoční pomazánka se hodí na
chléb i veku.
Benešovské noviny
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Rychlá fazolová pánev
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
fazole - já používám červené, sterilované, kuřecí maso nebo salám nebo obojí - ale nemusí být
vůbec, 1 větší cibule, olej (sádlo nebo ztužený tuk), kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel) zelenina strouhaná (nebo na kostičky) nebo jiná mražená příp. lečo, sůl, pepř, kmín mletý
(drcený), sójová omáčka, kečup, masox (nebo jiná bujónová kostka) - nemusí být, příp. na
zahuštění jíška, můžete přidat i houby...
POSTUP PŘÍPRAVY
Cibuli drobně nakrájíme a necháme zesklovatět na rozpáleném oleji (tuku), přidáme maso a
opečeme ze všech stran, přidáme sůl, pepř, kmín a mírně podlijeme vodou nebo bujónem,
přidáme zeleninu a dusíme doměkka. Naposled přidáme fazole, promícháme a dochutíme lžící
kečupu, sójovou omáčkou, příp. dalším kořením podle chuti, pokud máte raději hustější
konzistenci, přidejte trochu jíšky

Výborná špenátová polévka – děti ji milují
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
špenát, 2 - 3 trojúhelníčky taveného sýra, 0,5l mléka, česnek, 1x vejce, mouka, olej, cibule, sůl
POSTUP PŘÍPRAVY
Polévka je jednoduchá a výborná:
mražený špenát rozpustíme v horkém mléce, dolijeme horkou vodou (podle toho kolik chceme
polévky), povaříme a přidáme tavený sýr, který dodává polévce jemnou chuť. Vaříme, dokud se
sýr nerozpustí, někdy přidávám kostku bujonu, ale nemusí být. Zahustíme cibulovou jíškou a
povaříme. Jíšky stačí jen tolik, aby byla polévka krémová, nemusí být moc hustá. Nakonec
přidáme vajíčko a dosolíme. Když je polévka hotová, odstavíme a teprve potom přidáme
rozetřený česnek (podle množství, většinou dávám 2-3 stroužky)
Můžete ještě osmažit na kostičky nakrájenou housku nebo rohlík a přidat na talíř.

Dobrou chuť :o)

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: benesovus@seznam.cz, za redakci KKS .o)
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